
La plaça Lesseps, frontera natu-
ral entre els barris del Nord i la
Vila de Gràcia, s’ha estrenat com
a escenari de les festes comparti-
des pels barris de Vallcarca i els
Penitents, la Salut i el Coll. Unes
festes amb gust de truita de pa-
tates, de botifarra i xocolata, de
diabòlica fantasia de foc i
d’ofrenes florals. De repicar de
campanes i de batalles de galls,
sense cresta i amb pantalons te-
xans; de tertúlies literàries i so-
pars de carmanyola.
Organitzades per prop de mig
centenar d’entitats i associa-
cions, les festes es van inaugurar
amb el pregó de Joan Bruguera,
besnét del fundador de la histò-
rica editorial del Coll.

Els barris del Nord de Gràcia
comparteixen paisatge festiu

La finca Sansalvador obre com
a seu del Taller d’Història

MODERNISME

La finca, al costat de
la Creueta del Coll,
és obra de Jujol

VISITES

Està oberta al públic
mitjançant un règim
de visites guiades

REFUGI

El Taller gestiona
també el refugi de la
plaça del Diamant
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de l’editorial Bruguera

“Soc d’una generació
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Un moment del pregó a la plaça Lesseps.



Divendres 16 i 23 d’octubre
Cicle de concerts de tardor
A les 22 h. Centre cívic La Sedeta (Sicília, 321)
Organitza: Coordinadora de grups de rock La Sedeta i
bar del centre cívic. Amb Head Injury (metal grunge),
el dia 16, i Aixònoéspànic, el divendres 23.

Dissabte 17 d’octubre
New Orleans Pussycats
A les 12.30 h. Centre cívic La Sedeta (Sicília, 321)
Sons del jazz tradicional de NewOrleans. Dins el 1r Cicle
de concerts dels músics del metro als centres cívics.

Divendres 23 d’octubre
Anna Ly (ritmes del Brasil)
A les 21.30 h. Centre cívic El Coll (Aldea, 15)
Una multinstrumentista amb una sòlida base musical
que ens aproparà a la bossa-nova i a la samba.

Dissabte 31 d’octubre
Bernat Font Trio
A les 12.30 h. Centre cívic La Sedeta (Sicília, 321)
Ritmes de blues, swing i jazz. Bernat Font (piano),
Ivan Kovacevic (contrabaix) i Anton Jarl (bateria).
Concert d’Objectiu Freedònia
Consulteu horari. Teatre dels Lluïsos (plaça del Nord, 7-10)

De l’1 d’octubre al 8 de desembre
La Bruguera, l’editorial del Coll que va
fer riure a tot el món
Centre cívic El Coll (Aldea, 15)
Dins dels actes del cicle de recuperació de la memòria
de l’antiga editorial Bruguera.

Del 7 d’octubre al 10 de novembre
La Setmana Tràgica. Motius i fets
Biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20)
Exposició commemorativa del centenari de la revolta.

Dissabte 17 i diumenge 18 d’octubre
CalderaObert
A les 20 i 19 h, resp. La Caldera (Torrent d’en Vidalet, 43)
Mostra de les propostes seleccionades de dansa de la
segona edició del CalderaObert. Aforament limitat.
Entrada gratuïta.
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Dimecres 14 d’octubre
Contes per a l’amistat
A les 18 h. Bibl. Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 104)
Contes de petit format. A partir de 3 anys.

Diumenge 18 d’octubre
El Roto. Rizoma cultural (Mèxic)
A les 12 h. Bibl. Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20)
Dins el Festival ULLS 2009.

Dijous 22 d’octubre
El submarí de Monturiol
A les 18 h. Bibl. Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20)

Dissabte 24 d’octubre
Torrem Castanyes!
A les 18 h. Centre cívic El Coll (Aldea, 15)
La Maria Castanyera rep la visita de l’avi Siset.
A càrrec de la Cia. País de Xauxa.

Diumenge 25 d’octubre
En Pau i les coses velles
A les 12 h. Teatre dels Lluïsos (plaça del Nord, 7-10)
Espectacle de titelles de la Cia. Tatoina.

Dimarts 13 d’octubre
Promoure l’equitat de gènere
i l’autoestima de la dona
A les 18 h. Casal de barri Cardener (Cardener, 45)
Xerrada i documental sobre l’objectiu 3 del Mil·lenni.
A càrrec de l’Assemblea de Cooperació per la Pau.

Dimecres 14 d’octubre
Set de filosofia amb Pol Capdevila
A les 19 h. Bibl. Jaume Fuster (pl. Lesseps, 20)
Cicle “Vine a fer un cafè amb…”.

Dijous 15 d’octubre
Una mirada novel·lística de Mèxic
A les 19 h. Bibl. Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 104)
Xerrada de Juan Villoro dins el cicle temàtic
“Escriure en temps violents”.

Dijous 29 d’octubre
Ball de Castanyada amb orquestra
A les 17 h. Centre cívic La Sedeta (Sicília, 321)
Ball per a la gent gran amb castanyes i panellets.
Organitza: Associació de Pensionistes i Jubilats
La Sedeta. Castanyes gratuïtes per a tohom a la plaça.
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ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Oficina d’atenció al ciutadà (OAC)
Francisco Giner, 46.
Telèfon d’informació 010
(0,45 ? IVA inclòs d’establiment de trucada, més
0,06 cèntims IVA inclòs per minut tarifat per segon)
Telèfon del Civisme 900 226 226
Síndica de Greuges de Barcelona 93 413 29 00
Ronda Sant Pau, 43-45, 3r.

CENTRES CÍVICS I CULTURALS

Centre cívic El Coll 93 256 28 77
Aldea, 15-17.
Centre cívic La Sedeta 93 207 36 13
Sicília, 321.
Casal de barri Cardener 93 210 63 91
Cardener, 45.
Centre artesà Tradicionàrius 93 218 44 85
Travessia Sant Antoni, 6-8.
Espai Jove La Fontana 93 368 10 05
Gran de Gràcia, 190-192

BIBLIOTEQUES

Biblioteca Jaume Fuster 93 368 45 64
Pl. Lesseps, 20.
Biblioteca Vila de Gràcia 93 284 77 90
Torrent de l’Olla, 104
Biblioteca del centre de 93 217 95 27
treball i documentació
Gran de Gràcia, 126.

SERVEIS SOCIALS

Centre El Coll-Zona Nord 93 256 28 88
Aldea, 15.
Centre serveis socials Gràcia 93 291 43 25
Pl. Rius i Taulet, 6.
Of. serveis socials Generalitat 93 284 27 21
Providència, 42.
Centre d’atenció a 93 458 99 08
disminuïts (infants)
Grassot, 3, 4t.

GENT GRAN

Casal d’avis de Gràcia 93 217 94 11
Mozart, 24.
Casal d’avis Montmany 93 285 04 74
Montmany, 45.
Casal d’avis de Penitents 93 212 60 62
Pg. Vall d’Hebron, 76-78.
Casal d’avis La Miranda 93 284 01 26
Av. Coll del Portell, 74.
Casal d’avis Siracusa 93 219 10 40
Siracusa, 23-27.

ALTRES SERVEIS

Punt d’informació jove 93 284 75 73
Gran de Gràcia, 190-192.
Punt d’informació 93 291 43 30
i atenció a les dones
Pl. Vila de Gràcia, 6.
Centre d’informació 93 285 03 57
i recursos per a les dones
Camèlies, 36.
Oficina de rehabilitació 93 291 65 55
Pl. Vila de Gràcia, 2, 2n.
Centre de recursos 93 237 47 43
Barcelona Sostenible
Nil Fabra, 20.
Arxiu municipal de Districte 93 285 03 57
Pl. Lesseps, 20-22
C. de normalització lingüística 93 217 87 23
Príncep d’Astúries, 54, 2n.
Centre de recursos pedagògics 93 415 50 98
Topazi, 29.

SEGURETAT

U.T. Guàrdia Urbana Gràcia
Av. Vallcarca, 205.
Comissaria Mossos d’Esquadra
Av. Vallcarca, 169-205.
Emergències Guàrdia Urbana 092
Emergències Mossos d’Esquadra 088

SERVEIS URGENTS

Telèfon únic d’emergències 112
Urgències sanitàries 061
Cos Nacional de Policia 091
Bombers 080

SALUT

CAP Pare Claret 93 208 25 70
Sant Antoni Maria Claret, 19-23.
CAP Larrard 902 011 040
Travessera de Dalt, 79.
CAP Vallcarca
(Parc sanitari Pere Virgili) 93 259 44 22
Av. Vallcarca, 169-205. (Edifici Pedraforca)
Servei d’urgències de
l’Hospital de l’Esperança (24 h) 93 367 41 00
Av. Santuari de Sant Josep
de la Muntanya, 12.
Centre de salut mental d’adults 93 218 93 02
Mare de Déu del Coll, 41.

FARMÀCIES

www.farmaciesdeguardia.com



Felicia Esquinas

El districte de Gràcia acaba
de recuperar com a nou

equipament una deliciosa
finca modernista obra de l’ar-
quitecte Josep Maria Jujol.
La finca Sansalvador ha
obert les portes al públic com
a seu del Taller d’Història de

Gràcia, responsable de dina-
mitzar aquest nou espai per a
ús ciutadà. Mitjançant un
acord de gestió cívica amb el
Districte, l’entitat assumeix
la gestió de la finca, gestiona
també el refugi antiaeri de la
plaça del Diamant i ofereix
assessorament al Districte en

matèria de recuperació de la
memòria històrica de Gràcia.
El Taller d’Història ha orga-
nitzat un règim de visites
guiades perquè els ciutadans
puguin conèixer l’antiga pro-
pietat del doctor Sansalva-
dor. La finca es troba a la
muntanya, just al costat del

parc de la Creueta del Coll, i
gaudeix d’unes vistes excel-
lents sobre Barcelona. Dispo-
sa d’una zona enjardinada
distribuïda en terrasses, amb
racons de maó i pedra.
Aquesta finca havia de ser
una casa d’estiueig, però l’e-
dificació va quedar inacaba-

da en descobrir-s ’hi una
mina d’aigua amb propietats
medicinals que el doctor va
comercialitzar. Així és que
Sansalvador va construir-hi
un pou envoltat per una
mena de gruta i una escala
excavada directament a la
roca, que constitueixen dos
dels atractius de la visita.
L’escala uneix la recepció
amb el primer pis de la casa.
Avui a la planta baixa hi ha la

seu del Taller d ’Història ,
mentre que el primer pis s’ha
habilitat com a sala poliva-
lent. A més d’acollir exposi-
cions, aquest espai està a dis-
posició de les entitats que ho
necessitin per fer activitats
com ara seminaris, xerrades
o conferències.
Segons assenyalen fonts del
Taller d’Història, la finca
Sansalvador constitueix “una
important aposta del Distric-
te de Gràcia per recuperar un
espai emblemàtic com a nou
equipament i alhora donar
suport a una entitat del dis-
tricte, tot afavorint la cohesió
entre els barris”.

Més informació:
Finca Sansalvador
Taller d’Història de Gràcia
Mare de Déu del Coll, 79
Telèfons:
93 219 61 34
647 84 30 84
www.tallerhistoriadegra-
cia.cat
taller@gracianet.org
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La nova seu del Taller d’Història de Gràcia.

Gràcia recupera un espai

emblemàtic amb la finca

Sansalvador com a nou equipa-

ment. Aquesta casamodernista,

obra de Jujol, és alhora seu del

Taller d’Història de Gràcia i un

espai per a ús ciutadà

La finca Sansalvador, un nou espai
ciutadà a càrrec del Taller d’Història

El Taller també
gestiona el refugi
antiaeri de la
plaça del Diamant

CIUTADANS OPINEN

Josep Castellano
Jubilat

Sí que ho sé i em
sembla molt bé. Serà
una millora per al
barri, vindrà més
turisme i això crearà
moviment al barri, que
sempre és bo.

Núria Obiols
Professora

Em sembla molt bé,
perquè a més de
tornar-ne a fer ús, és
un espai arquitectònic
molt bonic de la ciutat i
és genial que puguem
visitar-lo.

Guillermo Masis
Estudiant de màster

Sí, estem a l’espera per
poder visitar-lo. És un
tresor del barri i ja era
hora que estigués dis-
ponible. Potser ha tri-
gat massa anys a recu-
perar-se.

Matias
Domingorenas
Sense feina

No lo sabía, pero me
parece bien porque es
un sitio más para el
barrio, un sitio donde
la gente puede ir.

Charo Sánchez
Administrativa

En sabia alguna cosa.
Vam anar-hi a la jorna-
da de portes obertes i
ens va agradar molt.
Penso que és bo que
s’obri, ja que així tin-
drem una cosa impor-
tant al barri perquè la
gent vingui a veure.

Joana Perea
Infermera

No sabia les dates
d’obertura, però sabia
que no faltava gaire,
perquè ja es comença a
veure moviment. És bo
que s’obri, així es treu
profit d’un monument
que tenim.

Sap que la f inca Sansalvador podrà ser vis i tada d’aquí a un parel l de mesos?

ACT I V I TATS P ER A L E S E SCOLE SA
El Taller d’Història de Gràcia ofereix visites al refugi antiaeri de la plaça del

Diamant per a les escoles.Aquestes visites es complementen amb unes activitats

especials que es fan directament als centres escolars.També s’ha obert la convo-

catòria de la tercera edició del Premi Marià Foyè per a alumnes de 4t curs d’ESO,

que incentiva els projectes de recerca sobre temes històrics del barri de Gràcia.
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La Violeta es transfor-
marà en un centre de

cultura popular sense perdre
les seves senyes d’identitat.
El projecte guanyador per
remodelar l’antic casino en
conserva la façana i també
els espais més singulars,
l’ampli bar amb entrada pel
carrer Sant Joaquim i la sala
adjacent on hi ha els billars,
tot i que aquesta segona es
destinarà a altres usos.
“L’essència del projecte és el
respecte a l’edifici”, expli-
quen els autors de la pro-
posta, els joves arquitectes
barcelonins Joan Milelire i
Miquel Alonso. “En co-
mençar a treballar en el pro-
jecte, ens vam adonar que
La Violeta té una repercus-
sió i un valor al barri més
important que el que sabí-
em. La nostra opció ha estat
mantenir l’esperit de l’edifici
i del seu espai fonamental,
que és el bar”.
El projecte de Milelire i
Alonso proposa crear un
vestíbul a l’entrada del carrer

Maspons que comunicarà
visualment les tres plantes
del futur centre i des d’on es
veurà el bar. El teatre del
primer pis es transformarà

en una sala polivalent. A so-
bre, s’hi construirà una se-
gona planta destinada a les
entitats. Els arquitectes han
optat per rebaixar el sostre
del teatre amb l’objectiu de
guanyar espai per a la planta
nova, de manera que aques-
ta planta s’integri al màxim
dins del volum de l’edifici.

El repte més important era
la coberta. Els vells pilars de
fosa del bar no podrien su-
portar una de tradicional. La
solució ha estat una coberta
encavallada, sostinguda per
bigues metàl·liques, capaces
d’absorbir molta càrrega. La
façana, protegida, es manté
i es restaura. “L’impacte vi-
sual de la nostra intervenció
és petit. L’edifici es conti-
nuarà veient pràcticament
igual des del carrer”, preci-
sen els arquitectes.
La Violeta és obra de Jaume
Gustà i Bondia i data del
1893. Les obres de remode-
lació començaran el 2010.

Més informació:
La Violeta
C.Maspons, 6 /
C. Sant Joaquim, 10-12

La Violeta es consolida com
a seu de la cultura popular

El bar de la Violeta, tal com és avui dia.

L’edifici guanyarà
una planta per a
entitats i el teatre
serà una sala
polivalent

El projecte
guanyador, triat
per unanimitat,
transforma
La Violeta en un
centre de cultura
popular i conserva
els espais que
donen identitat a
l’antic casino

Joan Perucho i l’antiaeri

J. M. ContelÀLBUM HISTÒRIC

Canó Vicker del 10,5, dalt del cim del turó de la Rovira,
acabada la Guerra Civil. (Foto: Anc-Brangulí [Fotògrafs])

L’existència de la bateria antiaèria de quatre canons Vic-
kers 10,5, que durant la Guerra Civil es va instal·lar dalt
del turó de la Rovira per defensar la ciutat dels atacs de
l’aviació franquista, ha estat un fet prou conegut. En can-
vi, ben poca gent sap que un dels servidors d’aquests ca-
nons en els darrers mesos de la Guerra Civil fou l’escrip-
tor i veí de Gràcia Joan Perucho, que va ser mobilitzat
dins de la lleva del 1941, més coneguda com la del “Bibe-
ró”, el 28 d’abril de 1938, amb només 17 anys. Aquesta
lleva es va incorporar gairebé tota al front del Segre, on
molts “biberons” moriren només arribar-hi. Però Peru-
cho, que patia un tifus a l’hora d’incorporar-se a files, fou
hospitalitzat a Barcelona uns quants mesos, perquè
aquesta era una malaltia llarga.
Un cop recuperat, fou destinat a la bateria antiaèria del
turó de la Rovira, on va passar un parell o tres de mesos.
La seva tasca en aquesta posició defensiva era només la
de fer feines subalternes. Però des d’aquest excel·lent mi-
rador que esdevé el turó de la Rovira, segons explicava,
admirava les boires fluctuants que produïen els ensorra-
ments de les cases entre la pols i la fumera que s’escapava
d’algun avió enemic tocat.
El darrer dia de la guerra a Barcelona, quan els camions
arribaren a dalt del turó per endur-se tot el que es podia
transportar, un dels comandaments li va preguntar si era
de Barcelona i, davant de la resposta afirmativa, li digué
que podia anar-se’n cap a casa seva. Anys després, Joan
Perucho recordava que aquell dia va arribar a casa seva, al
carrer de Ramón y Cajal amb el torrent de l’Olla, en calço-
tets, perquè va anar deixant pel camí tota la roba militar.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’ArxiuMunicipal del Districte, 93 368 45 66



Núria Mahamud

No tenen la projecció in-
ternacional de la festa

del barri de la Vila de Gràcia,
però conserven el caliu de les
festes populars de sempre.
En petit comitè, amb la cana-
lla jugant al carrer i compar-
tint l’aperitiu amb els veïns
de l’escala. Les Festes dels
barris del Nord de Gràcia co-
mencen al voltant de la Dia-
da i l’inici de la Mercè, dos
esdeveniments que podrien
fagocitar-les, però que s’han
integrat perfectament en el
programa de festes. Així, la
plaça Lesseps va acollir un
dels controls de la Gimcama
TMB de la Mercè i durant la
Diada el Coll i Vallcarca i els
Penitents va retre el seu tra-
dicional homenatge floral a
Salvador Allende, el presi-
dent xilè mort en defensa de
la democràcia.

Pregoners del món de la
cultura
El pregó comú de les Festes
del Nord va anar a càrrec de
Joan Bruguera, besnét del
fundador de l’emblemàtica
editorial, el qual estrenà com
a escenari festiu l’amfiteatre
de la plaça Lesseps davant
unes 150 persones i acom-
panyat de la Cobla Sant Jor-

di-Ciutat de Barcelona. L’acte
central, durant la Diada, va
ser la V Cursa Popular Esca-
lada de la Glòria, una prova
en la qual s’ha de demostrar
una bona forma física i que
enguany ha assolit un gran
èxit de participació: més de
50 inscrits.

Per barris, la festa més mati-
nera va ser la de la Salut, un
nucli sobre el qual ha investi-
gat i escrit el seu pregoner,
Eloi Babiano, historiador lo-
cal i membre del Taller
d’Història de Gràcia. Els so-
pars i dinars de carmanyola,
el karaoke al carrer, la prime-
ra paella popular al barri i la
batalla de galls –el concurs

de rapers– van ser alguns
dels actes destacats.
A Vallcarca i els Penitents, els
ritmes de la batucada i de les
exhibicions de ball d’una es-
cola del barri van conviure
amb les degustacions gas-
tronòmiques –la botifarrada,
la xocolatada i el tast de trui-
tes–, els balls populars i els
jocs infantils.
Al Coll i Vallcarca i els Peni-
tents hi va haver conferèn-
cies, tertúlies, teatre de but-
xaca, una ofrena floral amb
el ball de gegantons dins la
parròquia de la Mare de Déu
del Coll i el gran ball de Festa
Major. No hi van faltar tam-
poc els torneigs esportius,
com la melé de petanca i el
de futbol sala triangular. La-
mentablement, els elements
climàtics van jugar una mala
passada durant les últimes
hores de les Festes del Nord,
les quals durant els dies an-
teriors havien assolit una
bona presència de públic.

Dia de la Biblioteca
La Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 104/
T. 93 284 77 90) organitza el 21 d’octubre, ambmo-
tiu de la celebració del Dia del la Biblioteca, “Bibliote-
ques de conte”, una activitat infantil que comença a
les 18 h i és oberta a infants a partir de 4 anys. Hi
haurà un taulell de jocs i un taller de plàstica.

Música a la Sedeta
Dins del cicle d’aperitiusmusicalsmatinals, tots els
dissabtes d’octubre, a les 12.30 h, podeu gaudir d’una
actuaciómusical de jazz o blues a la plaça de la Sedeta.
Els divendres, concerts de tardor, a les 22 h, amb
grups de rock. I el dia 23, “París, unmosaic demúsi-
ques”, un viatgemusical pels canvis dels segles XIX al
XX, amb París com a capital culturalmundial, amb el
Conjunt XXI. Totes les actuacions són d’entrada lliure.

El casal Cardener amplia les activitats
El casal de barri Cardener ha començat el curs am-
pliant la seva oferta d’activitats. Als cursos que ja
s’hi feien, s’han afegit ara manualitats, esquena, se-
villanes, intel·ligència i salut emocional, fotografia
digital i monogràfics sobre el funcionament d’aplica-
cions informàtiques de tipus pràctic, com ara passar
música d’un CD aMP3 o crear un bloc.
Més informació: C. Cardener, 45/ Tel.: 93 210 08 03
www.bcn.cat/gracia.

Activitats per a dones
El Punt d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD) de
Gràcia organitza quatre tallers que comencen a final
d’octubre a diversos equipaments del districte. Les
propostes són: “Moviment conscient” i “Dona i su-
port”, al centre cívic La Sedeta (Sicília, 321), i “Auto-
estima” i “I després de la menopausa, què?”, al CAP
Vallacarca-Sant Gervasi (Esteve Terrades, 30).
Tots els tallers són gratuïts, però cal inscriure’s al
PIAD: c. Francisco Giner, 46. Tel. 93 291 43 30.
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NOT ÍC I E Sf

Les Festes del Nord
han tingut una bona
participació i el
rècord de més de 50
inscrits en la Cursa
Popular Escalada de
la Glòria

Unmoment de la Cursa Popular Escalada de la Glòria.

Bèstia Ferida és un dels grups participants al LEM.

El LEM aposta per la improvisació i la música de Polònia
Redacció

El festival de música experi-
mental LEM arriba a la

seva 14a edició amb la impro-
visació i l’escena musical expe-
rimental de Polònia com a
grans eixos. La programació,
que s’estén fins al 17 d’octubre
en diversos espais, inclou artis-
tes foranis, entre els quals des-
taca el duet francès Vialka, di-
versos músics polonesos o
Jochen Arbeit, guitarrista de la
formació alemanya de culte

Einstürzende Neubauten. El
cartell està obert, també, a l’es-
cena local, amb alguns noms
coneguts dins del circuit indie
barceloní com Bèstia Ferida,
QA’A, Za o la Orquesta del ca-
ballo ganador. “Respon a la vo-
luntat d’evidenciar l’eclosió
d’un conjunt de formacions
que, en certa manera, han cres-
cut a redós del LEM”, explica
Sebastià Jovani des de l’entitat
organitzadora, Gràcia Territori
Sonor. Una “escena molt vital”

que no hauria d’espantar els
menys avesats a aquest tipus
de propostes. “‘Experimental’
és una manera molt sintètica
d’anomenar una experiència de
llibertat. I a ningú li ha de fer
por la llibertat. El LEM és un
bon aparador del que és Gràcia.
Aplega tot el seu component
de proximitat, de síntesi entre
el risc i allò popular”.

Més informació:
www.gracia-territori.com

Les festes van
començar per la
Diada i van
incloure actes de
la Mercè

L’amfiteatre de la plaça Lesseps
s’estrena com a escenari de la festa
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Fa 30 anys que va obrir la botiga Arc Iris de
roba i complements per als nadons, que

porta la Joana Candell Riera. La història, però,
ve de lluny, ja que en fa 85 que la família va
obrir la botiga Arc Iris de roba d’home, a l’altra
cantonada de la plaça Trilla, on hi ha el marit, el
Josep Capdevila. A la botiga de la Joana, hi tro-
bem tota mena d’articles artesanals de qualitat,
fets per ells, ja sigui la roba per vestir els nadons
o bé l’àmplia varietat d’originals complements
per decorar les habitacions dels més menuts.

També tenen articles de decoració i comple-
ments per a la casa, com les caixes amb flors
premsades o els quadres amb flors. Si volem,
podem encarregar-los els articles que desitgem,
perquè els adaptin al nostre gust. El tracte amb
els clients és molt familiar, ja que a molts els co-
neixen de tota la vida. Abans, al local hi havia
una casa de màquines de cosir, i encara es con-
serven les taules i bona part dels mobles.
Arc Iris
Gran de Gràcia, 196 / Tel.: 93 415 93 39

E L TAULE L L

Artesania que omple de joia els més petits

Arc Iris és una botiga artesana i original.

Joan Anton Font

ENT I TAT S

T.Gutiérrez

El món de la comunicació
local a Gràcia és força ric.

De fet, no deixa de ser un re-
flex de l’ampli món associatiu
del districte. A l’antiga vila
conviuen diversos mitjans
tant en suport paper com au-
diovisuals. En aquest context,
al principi de 2009 va néixer
la nova associació sense ànim
de lucre Gràcia Multimèdia,
que té un objectiu clar: fer
arribar les noves tecnologies a
la realitat gracienca.
Per a això han creat, entre al-
tres coses, una televisió per
Internet en la qual els mem-
bres de l’associació (periodis-
tes, professors i aficionats i
amants de les tecnologies),

com també tots els veïns i
veïnes que ho vulguin hi po-
den penjar vídeos informa-
tius sobre la realitat del dis-
tricte de Gràcia. Al web
www.graciamon.cat, s’hi po-
den veure peces informatives
sobre algunes de les celebra-
cions destacades del barri (les
festes de Gràcia o la Diada),
entrevistes a persones de re-
llevància per la seva relació
amb Gràcia, o veure reportat-
ges d’actualitat, de cultura, de
joves, de religió o de gastro-
nomia. A més, els veïns del
barri poden enviar els seus ví-
deos i les seves fotografies
preferides perquè tothom les
pugui veure al web. L’objectiu
de l’entitat és ser una plata-

forma multimèdia que, més
enllà dels vídeos, inclogui
també programació de ràdio,
cinema, fotografia i text.
El seu director, Manel López,
que és periodista i professor
de la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB), destaca:
“tot i que no som professio-
nals, la nostra iniciativa té
molt d’èxit”. I és que, amb els
quatre mesos que fa que la
televisió per Internet funcio-
na, ha rebut ja 13.000 visites
i algunes de les seves infor-
macions les han reproduït
després altres mitjans, com
La Vanguardia i El Periódico,
en els seus webs.
L’associació treballa sobretot
de manera virtual, però utilit-
za com a seu el Centre Moral
de Gràcia, al carrer Ros de
Olano, núm. 9.

Més informació:
www.graciamon.cat

Gràcia és bressol de premsa local des de fa
anys. Gràcia Multimèdia és la més jove de
les entitats que es dediquen a la comunica-
ció al barri

Membres de Gràcia Multimèdia al local que tenen a la seu del Centre Moral.

Gràcia Multimèdia vol fer arribar
les noves tecnologies a tothom

S ERVE I PÚBL IC

JoséMaríaDempere
A partir demitjan setembre i demanera esglaonada, es
porten a terme a tots els barris de la ciutat sessions in-
formatives sobre la nova etapa de la gestió dels residus
i la neteja a la ciutat. Les sessions són convocades pels
diferents districtes i compten amb el suport de tècnics
i representantsmunicipals de l’Àrea deMedi Ambient i
delmateix Districte, que s’encarreguen d’explicar els
detalls i les novetats de la nova etapa de neteja i gestió
de residus de la ciutat, així com aclarir els dubtes dels
ciutadans.
Amb la nova contracta de neteja i recollida de residus
2009-2017, que es posa enmarxa a partir del 2 de no-
vembre, esmillorarà el servei en diferents aspectes: el
servei de neteja de la via pública augmentarà la seva
freqüènciamitjana, que passarà de 5 a 6 cops a la set-
mana; hi haurà nous contenidors, més a prop imés ac-
cessibles; la recollida de lamatèria orgànica s’estendrà
a tot Barcelona, i les empreses que ofereixen el servei
adoptaranmillores ambientals, com l’ús de combusti-
bles sostenibles i la disminució del consumd’aigua, en-
tre d’altres.
De lamateixamanera, l’Ajuntament durà a terme cam-
panyes de sensibilització per conscienciar la ciutadania
sobre la recollida selectiva i el reciclatge, facilitar eines
i donar a conèixer com s’ha de fer la selecció de la bros-
sa orgànica. Aixímateix, acompanyarà els ciutadans en
l’adopció d’hàbitsmés sostenibles en la recollida i el re-
ciclatge dels residus. La implantació de la nova con-
tracta de neteja a la ciutat de Barcelona es farà dema-
nera esglaonada i durarà 4mesos.

Més informació:
www.bcn.cat/mediambient

Sessions informatives sobre
la nova etapa de la gestió
dels residus i la neteja
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MULT IMÈDI A

TELEVISIÓ

Barcelona Televisió
“Connexió Barcelona”
De dilluns a divendres, de 12 a 14.30 h
Canal 39 UHF i Canal 26 TDT
www.barcelonatv.cat

Gràcia Televisió
www.graciatelevisio.cat

Graciamon Televisió
www.graciamon.cat
graciamon@gmail.com

RÀDIO

Ràdio Gràcia - 107.7 FM
Aldea, 15. Tel. 93 284 82 88

COM Ràdio – 91.0 FM
Travessera de les Corts, 139
Tel. 93 508 06 00

PUBLICACIONS

L’Independent de Gràcia
La Perla, 31. Tel. 93 217 44 10

Revista Gracinova
Muntaner, 521, entl.
De l’Associació de Comerciants Gracinova
Tel. 93 284 77 13

El teu comerç
Providència, 42.
Federació d’Associacions de Comerciants
Industrials i Artesans de Gràcia.
Tel. 660 88 43 56

La Tortuga
www.latortuga.cat

INTERNET

Scanner FM

És el resultat de la col·laboració entre
l’Ajuntament de Barcelona i l’equip de la
ràdio en línia especialitzada en música
independent i cultura urbana Scannerfm,
la primera ràdio per Internet dedicada les
24 hores del dia de manera íntegra a la
música composta pels grups i artistes de
l’escena barcelonina.
www.bcn.cat/scannerbcn

Pla Barcelona Intercultural

Plataforma de coneixement i participació
per a totes les persones que vulguin impli-
car-se en l’elaboració d’aquest pla que ha
impulsat l’Ajuntament durant l’any 2009 i
que vol donar respostes als nous reptes i
les noves necessitats de la ciutat.
www.bcn.cat/plainterculturalitat/

wPOL I E SPORT IU

Pere S.Paredes

Un any més, i ja porten tretze
edicions, el cap de setmana del

12 i 13 de setembre es va celebrar
el Torneig Vila de Gràcia de bàs-
quet, organitzat pels Lluïsos de
Gràcia, que tradicionalment inau-
gura, encara que sigui de manera
oficiosa, la temporada de bàsquet a
aquest districte.
Aquesta edició ha estat especial,
sobretot per a un jugador insigne
dels Lluïsos, el Ferran Morris, que
ha estat condecorat amb la Medalla
de la Federació Catalana de Bàs-
quet en la categoria de bronze.
El president de la Federació Catala-
na de Bàsquet, Enric Piquet, va en-
tregar aquesta medalla commemo-
rativa a Morris amb motiu de la

seva trajectòria esportiva després
de 23 anys jugant a bàsquet amb
els Lluïsos.
Ferran Morris, durant aquests
anys, ha jugat en totes les catego-
ries de la secció de bàsquet dels
Lluïsos de Gràcia, des de l’Escola
d’Iniciació fins a la categoria Sè-
nior, i va donar per acabada la seva
etapa de jugador en actiu al final de
la temporada passada (2008-2009).
Entre els actes commemoratius
que es van oferir a aquest carismà-
tic jugador, l’entitat gracienca tam-
bé va considerar que, per una vida
esportiva brillantment desenvolu-
pada amb els seus colors, Ferran
Morris havia de ser recompensat i
reconegut amb l’obsequi de la seva
samarreta, la número 5, amb la
qual tants anys ha jugat. A més a
mes, se li va oferir la insígnia de la
secció de Bàsquet dels Lluïsos.
Esportivament parlant, la XIII edi-
ció del Torneig Vila de Gràcia va

comptar amb la participació dels
equips, en categoria femenina, CB
Cerdanyola B, Safa Claror, UE Claret
i Lluïsos de Gràcia; mentre que els
equips masculins pertanyien a CB
Coll, UE Claret, Safa Claror i Lluïsos
de Gràcia. Finalment, els dos con-

junts dels Lluïsos de Gràcia, tant el
femení com el masculí, van procla-
mar-se campions, en superar les
noies del Safa Claror, per 89 a 29, i
els nois de la UE Claret, per 88 a 63.

Més informació:
Lluïsos de Gràcia
Plaça del Nord, 7-10
Tel.: 93 218 33 72
www.lluisosdegracia.cat

Durant el popular
Torneig Vila de Gràcia
de bàsquet, es va retre
homenatge al jugador
local Ferran Morris pels
seus 23 anys al club
gracienc

Els equips masculins i
femenins dels Lluïsos
van guanyar les
respectives finals

Ferran Morris, durant l’homenatge que li van retre als Lluïsos de Gràcia.

El Torneig Vila de Gràcia, tret de
sortida de la temporada de bàsquet

Pere S.Paredes

El passat 20 de setembre, es va
celebrar la XXX edició de la

cursa de la Mercè. 10.180 atletes
van recórrer 10 quilòmetres pels
principals carrers de la ciutat.
Aquesta edició va ser la més so-
lidària, perquè als participants, en
el moment de formalitzar la seva
inscripció, se’ls va demanar una
aportació simbòlica de 5 euros,
que aniran adreçats totalment al
projecte “L’esport per al desenvolu-
pament i la pau”, una iniciativa de

l’ONG ANUE, l’Associació per a les
Nacions Unides a Espanya que
promou l’apropament de les esco-
les del Senegal a la pràctica de l’at-
letisme.
El marroquí Ilias Fifa, amb un
temps de 30 min i 7 s, es va pro-
clamar vencedor en la categoria
masculina, mentre que la seva
compatriota Hasna Bahon, que ja
va guanyar l’anterior edició de la
cursa, ho va fer en categoria fe-
menina, amb un temps de 36
min i 39 s.

Més de 10.000 atletes a la cursa de la Mercè
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Quins records té de la Bruguera?
D’haver llegit milers de còmics i cente-
nars de llibres. Soc d’una generació que
va aprendre a llegir amb els còmics.
Cada setmana, el meu pare ens duia les
novetats de l’editorial a casa i amb els
meus germans ens repartíem aquell
paquet de novetats que havíem esperat
amb tant anhel.
Avui què significa la Bruguera?
La Bruguera va ser una editorial molt
important i potent i que avui és motor
de molts projectes que comencen al
barri del Coll i, per extensió, abracen
Gràcia i Barcelona en general.
Me’ls podria enumerar?
Exposicions, taules rodones, la creació
del Fons Bruguera a l’Arxiu del Distric-
te de Gràcia, un itinerari pel barri de la
Bruguera, un treball de recuperació de
la memòria a les escoles de barri, etc.
I l’objectiu?
Recuperar la història de la Bruguera i
del barri, que en molts moments van
anar plegats, projectar el barri i el dis-

tricte de Gràcia i contribuir a la cohesió
social del barri Coll, que va donar molt
a l’editorial, amb molta gent que hi va
treballar i que són els qui volen i poden
parlar d’aquesta part de la seva vida, en
un projecte que és molt participatiu.
Com va sorgir això?
Un dia, el Xavier Franch, director del
centre cívic del Coll, em va trucar per-
què hi havia un grup d’extreballadors
que volia escriure un llibre sobre la
història de la Bruguera. Aquest fet
ens va permetre descobrir la gran
quantitat de possibilitats que hi havia
per desenvolupar nous projectes, que
a més podien tenir molta participa-
ció, i així va néixer tot aquest progra-
ma de recuperació de la memòria,
fruit de la il·lusió del Xavier i de la fa-
mília Bruguera i que compta amb
molts extreballadors del barri.
Què em pot dir de les exposi-
cions?
Ara hi ha dues exposicions comissaria-
des per Jaume Vidal i Carles Santama-
ria, que estaran obertes fins al dia 8 de
desembre: “L’humor”, a la Biblioteca
Jaume Fuster, i “Del Coll al món”, al
centre cívic del Coll.
Parli’m de “L’humor”.

És una exposició sobre les diferents
tipologies d’humor i de personatges
que hi va haver a les publicacions de
la Bruguera, en la qual es pot trobar
des dels personatges més coneguts
fins als més secundaris. El que prete-
nien expressar els autors, entre línies,
en l’Espanya d’aquells moments, on la
censura era tan present, era la ironia i
el sarcasme d’aquells antiherois que
buscaven menjar, arribar a fi de mes o
tenir un habitatge, etc.

I “Del Coll almón”?
Aquesta exposició és un repàs de la
història de l’empresa, la seva evolució
des dels primers temps, amb El gato ne-
gro, convertida després de la Guerra Ci-
vil en Bruguera, i de l’estreta relació que

l’editorial va mantenir amb el barri del
Coll i el creixement, en paral·lel, que hi
va haver. També mostra els aspectes
més emotius i familiars, les línies edito-
rials, la política social de l’empresa i la
ubicació dels edificis.
Què hi ha de les xerrades?
Ara aquest mes d’octubre hi ha dues
xerrades: la primera, “La Bruguera,
l’editorial del Coll”, amb extreballa-
dors i la família Bruguera, que es farà
el 15 d’octubre a les 19.30 h al centre
cívic del Coll, i la segona, “L’actualitat
de l’humor de la Bruguera”, amb di-
buixants i experts del món còmic,
que es farà el 22 d’octubre a les 19 h a
la Biblioteca Jaume Fuster.
I el fons Bruguera?
Aquest fons també es constituirà
aquest més a l’Arxiu del Districte de
Gràcia per tal de recollir tota la docu-
mentació que tenen diferents persones
i que ajudarà, en el futur, a conèixer mi-
llor tota aquesta història.
Pel que fa a les escoles, què hi ha?
De moment s’està treballant en el pro-
grama de la recuperació de la memòria
entre escolars i avis o pares a les escoles
Virolai, Mare de Déu del Coll i l’IES
Bosch i Gimpera.

ENTR EV I S TA Joan Bruguera , besnét del fundador de l ’ed i tor ia l Bruguera

Joan Bruguera amb la serra de Collserola al darrere.

L’editorial Bruguera i les seves publicacions van

deixar empremta en la infantesa i la joventut de

diferents generacions.Ara, anys després de la

seva desaparició, al barri del Coll s’han encetat

diferents activitats per recuperar la sevamemò-

ria, de les quals ens parla Joan Bruguera

“Volem recuperar la
història de la Bruguera
i del barri, que en molts

moments van anar
plegats”

“Soc d’una generació
que va aprendre a llegir
amb els còmics”

Josep Maria
Contel


